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evigheten

Aldri har vel mediene vært mer tilgjengelige enn nå, bare se rundt deg. Det er utrolig hvor 
mange som sitter med nesa bøyd over smart-telefonen eller nettbrettet. Man kan undre 
seg på om vi mennesker klarer å skjelne det viktige fra det uviktige, det falske fra det sanne 
i denne enorme strømmen av informasjon. Jeg tror den ondes taktikk er å drukne oss i så 
mye underholdning og informasjon at vi ikke får tid til å reflektere over de store spørsmål 
i livet, som finnes det en Gud, hvorfor er jeg her, hvor kom jeg fra, hva skjer når jeg dør? 
Men også i dagens medielandskap finner tusenvis av søkende mennesker Jesu stemme på 
radio, TV eller Internett. I dette bladet kan du lese om at kvinner i Kambodsja får nytt håp 
gjennom radioprogrammet Håpets Kvinner. 

I Indonesia hjelper radiosendinger skilte ektepar å tilgi hverandre, og en pakistansk muslim 
i Oslo forteller han tror på Jesus fordi han hører på radioen. Media brukes i Jesu tjeneste, 
og du er med på dette. 

Takk for din støtte, håper bladet kan være til inspirasjon. 

Vennlig hilsen 

Harald Endresen, Medieleder i Norea

9
Radiostudio i kjøkkenet

10
Drømmer om å lage morgenandakter

11
Med evangeliet på nasjonal TV

14
Tilbakemeldinger fra folk i Norge

15
Grensesprengende misjon

1.premie – internettradio: 
Jorunn Sørbø, Rennesøy

2.premie – DVD-serien til Asbjørn Kvalbein: 
Thor Pederstad, Ytre Enebakk

3.premie – Jesus-filmen for barn: 
Randi Kvalvik, Bangsund

I vårt påskeblad var det mange 
som svarte på kryssordoppgaven.  

Takk for alle innsendte svar. Nå er tre 
heldige vinnere trukket, og får premien 
tilsendt i posten:

VINN TUR!
Blir du fast giver før 20. august 
2014, eller øker gavebeløpet 
hvis du allerede er fast giver, 
kan du vinne en tur til Libanon 
og Tyrkia. 

Mer informasjon på norea.no

Harald Endresen
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Dagens andakt er en historie fra Røde Khmer-tiden i Kambodsja, hvor mer 
enn 1,7 millioner mennesker ble drept eller sultet i hjel. Kvinnen som fortel-
ler sin dramatiske historie om Jesu omsorg er mor til Mariane You, som leder 
radioprogrammet Håpets Kvinner i Kambodsja i dag. Historien viser hvordan 
Jesus er med oss i vår hverdag, selv om alt ser håpløst ut.

Jeg har kjent på den kjærlige omsorgen til Jesus helt 
siden jeg var 13 år. Da bodde jeg på et gjestehus i 
Phnom Penh i Kambodsja, hvor foreldrene mine jobbet. 
Jeg gikk på søndagsskolen og ble senere med i en ung-
domsgruppe. Etter hvert jobbet jeg for en hjelpeorganis-
asjon for fattige, og jeg adopterte en liten gutt. 

Dødsmarsjen 
En dag kom de ødeleggende missilene og de autoritære 
stemmene som for alltid har brent seg inn i minnet mitt. 
Røde Khmer-regimet endret livene våre. Byen vi bodde 
i ble evakuert. På flukten tok vi bare med oss én pute 
hver. Tusener av skremte mennesker flommet rundt oss 
mens vi ble ledet gjennom gatene av sinte, bevæpnede 
soldater. Når som helst kunne de fyre av varselskudd om 
motstanden meldte seg. Vi overlevde, men mange andre 
døde. Trøsten fant vi hos Jesus. Han ga oss beskyttelse 
og fred i hjertet på den lange marsjen. Til slutt ankom 
vi Kampong Thom- provinsen, hvor vi ble spredt for alle 
vinder. Foreldrene mine ble plassert i et distrikt sammen
med sønnen min, og mine søstre i et annet. Jeg var 
alene. Fra den dagen bestemte vi ikke over livene våre 
lenger. Alle måtte arbeide hver dag, med en risbolle i 
belønning. De syke ble nektet mat, og de som klagde, ble 
henrettet. 

Han hørte mine rop 
Jeg ba ofte for min far, som var gammel og trolig syk. 
Versene fra salme 40 kom til meg; Jeg ventet og håpet 
på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mine rop… 

Han satte mine føtter på fjell og gjorde mine skritt faste. 
Jeg lyttet til hjertet mitt, og bestemte meg for å besøke 
far. Myndighetene ga meg lov til å dra mot at jeg tok 
med meg en spade på turen. Dette var et regime hvor 
man ikke kunne ferdes omkring alene. Om noen så meg 
med spaden, kunne de beordre at jeg skulle grave min 
egen grav, for så å drepe meg. Jeg var redd, men ønsket 
etter å se min far overgikk frykten.  

Gaven til far 
Jeg var overlykkelig da jeg dro, og ba Gud om å være 
med meg og velsigne meg med en gave til far. Om det 
bare var en død fisk eller noen taro-blader, slik at jeg 
kunne lage grøt, ville jeg være fornøyd. Så kom jeg til en 
elv med sterk strøm. Noen hadde satt opp bambusstaker 
midt i elva for å fange fisk. Det var vanskelig å krysse 
elva. Jeg ba Gud om å være med meg mens jeg beveget 
med ut i elva med risbollen i den ene hånda og spaden i 
den andre. Jeg kjente en trygghet, og det føltes som om 
noen hjalp meg over elva. 

Sola hadde tappet meg for krefter innen jeg nådde 
elvebredden på den andre siden. Jeg bestemte meg 
for å ta et bad. De sorte klærne mine føltes tunge, men 
elvevannet var oppfriskende. «Det kunne minne om en 
dåp,» tenkte jeg. Jeg bøyde meg ned for å vaske fjeset, 
og kunne ikke tro det jeg så. En stor fisk la seg rett i 
hendene mine. Da skjønte jeg spadens hensikt på denne 
turen. Jeg kakket den i hodet med spaden og la den i 
sekken min. Plutselig oppdaget jeg at en Khmer-soldat 

Min siste gave til far

KAMBODSJA

Bearbeidet av Åshild Appleyard. Foto: Norea. 
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hadde sett meg. Jeg kom ikke på annet enn å si at Gud 
hadde gitt meg fisken. Han lot meg gå, men jeg kjente 
det granskende blikket i nakken mens jeg skyndte meg 
bort. 

Krokodillen var mitt fotfeste 
Etter hvert kom jeg til den store Gullsjøen. Taro-trærne 
som vokser der er nesten like høye som meg. Frykten for 
å bli oppdaget med fisken lå som en stein på skuldrene 
mine fortsatt. Om noen trodde den var stjålet, kunne 
jeg miste livet. Jeg vadet forsiktig over innsjøen, men 
da jeg strakte meg for å skjære av noen fine taro-blader 
på veien, skled jeg og nesten druknet. Heldigvis fant jeg 
fotfeste igjen, men jeg var temmelig sikker på at jeg stod 
på en krokodille. 

Guds engel passet på meg
Trygt over på den andre siden takket jeg Gud: «Jeg 
druknet nesten, men du reddet meg opp av vannet 
igjen. Vær med meg!» Frykten ble erstattet med ro, og 
jeg tok beina fatt igjen. På landeveien kom en mann kom 
mot meg med en kjerre dratt av kyr. Han spurte hvor 

jeg skulle og hvor jeg kom fra. Jeg fortalte at jeg måtte 
komme meg hjem til far så fort som mulig. Mannen 
ba meg inderlig om å være mer forsiktig neste gang. 
Gullsjøen var både dyp og full av krokodiller. Jeg tak-
ket ham, og like etterpå var han borte. I ettertid har jeg 
skjønt at han var en Guds engel. 

Flammen hadde nesten slukket 
Far hvilte i senga si da jeg endelig kom frem. Han var  
ikke frisk. Øynene hans var lik en svak flamme som 
nesten hadde sluknet. Myndighetene hadde gitt ham lite 
ris siden han var syk. Da jeg viste ham fisken, utbrøt han: 
«Herre, jeg priser deg for denne gaven, og for at du har 
sendt min kjære datter hit. Jeg føler meg levende igjen 
nå,» hulket han. Regnet som trommet på taket da jeg 
kom var en velsignelse, for da kunne vi skjule lukten og 
lydene fra tilberedelsen av fisken, så ikke Khmer-solda-
tene merket noe. Far gledet seg over fisken i to uker, og 
fikk tre måneder lenger å leve. 

Dette er S-21, eller Security office 21, som var det største fengslet under Røde-Khmer tiden. Opprinnelig var det en skole. Klasserommene på
bakkenivå var enkeltceller hvor fanger ble holdt innimellom torturen. Mange tusen ble drept her av Røde Khmer-soldater. Tortur-redskapene 
er der fortsatt, og man kan fortsatt se blodet på gulvene.

“Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde 
seg til meg og hørte mine rop. Han satte mine 
føtter på fjell og gjorde mine skritt faste.” 
(Salme 40).
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Lysglimt i skyggelandet 
Tre tiår senere henger skyggene fra det Røde Khmer-regimet fortsatt over 
Kambodsja. Fattigdommen den har medført tvinger frem mange ulike 
skjebner. Norea vil gjennom radiosendinger og bønnearbeid fortelle landets 
kvinner at de er viktige og elsket av Gud. 

Kambodsja er blant verdens fattigste land, og så mange 
som 38% lever under fattigdomsgrensen. Under Røde 
Khmer- regimet mistet omlag 1,7 millioner (ca. 20% av 
befolkningen) livet. Forbrytelsene sammenliknes ofte med 
nazistenes overgrep under 2. verdenskrig. Mange lands-
bygder er fulle med enker som kun har minnene fra sine 
menn. Livet har vært et slit for mange av dem, da de har 
hovedansvar med å brødfø sine familier. 

En ond sirkel
Fattigdommens sirkel er ond. I desperasjon blir fattige 
familier tvunget til å selge barn til utlandet. Mange kvinner 
prostituerer seg i kampen for å tjene til livets opphold. 
Resultatet er ofte HIV/AIDS, og hvert år dør om lag 15,000. 
De som lider av sykdommen, blir ofte utstøtt fra familien 
og lokalsamfunnet. 

Religion for de få 
Kristendommen er en minoritetsreligion i Kambodsja, 
og kun 1% av landets innbyggere er troende. Mange 
utfordringer melder seg for kristne her. En av dem er 
at kriteriene for å holde møter og drive misjon har blitt 
strengere. Siden 2007 har religionsfriheten i landet blitt 
innsnevret. En annen utfordring for de kristne er å kunne 
bevare sin kulturelle identitet. Buddhismen er statsreligion, 
og for noen er det ønskelig å bevare båndene til det som 

er kjent samtidig som de holder på sin kristne tro. 

Håp gjennom radio og bønn 
Norea er engasjert i Prosjekt Hanna i Kambodsja. Håpets 
kvinner- programmene sendes på khmer, det offisielle 
språket i landet. Det er todelt, og har både et åndelig og 
sosialt fokus. Lyttere forteller at de gjennom programmet 
får vissheten om at de har verdi. De er også takknemlige 
for den livsviktige kunnskapen programmet gir dem. 
Opplæringen dreier seg om hvordan de best kan ta vare 
på sine familier, med tanke på grunnleggende helse og 
ernæring. Aktuelle utfordringer i deres kultur og hverdags-
liv, som for eksempel konflikter innad i landsbyer, blir også 
belyst. Kvinner i Kambodsja kan også være med i bønn 
for verdens kvinner. En internasjonal bønnekalender som 
omhandler kvinners utfordringer verden over blir oversatt 
til khmer og brukt i flere bønnegrupper.

Tapt kunnskap blir gjenfunnet 
Informasjon om helse og barneoppdragelse er ofte 
mangelfull i Kambodsja. Røde Khmer- regimet utslettet 
kunnskapen og tradisjonene fra foreldre og besteforeldre-
generasjonen. En betydelig del (ca. 36%) er analfabeter. 
Dessuten er infrastrukturen og nett- og telefontilgangen 
dårlig. Derfor er radioen ofte det eneste mediet man kan 
bruke for å formidle livsnødvendig informasjon. 

KAMBODSJA

Bilde til venstre og de to nederste: Kvinner og barn fra lyttergruppen vi besøkte. Øverst til høyre: En av varebilene vi passerte på vei til lands-
byen, full av mennesker på vei til tekstilfabrikkene rett utenfor Phnom Penh. 

Bearbeidet av Åshild Appleyard. Foto: Norea. 
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Radioprogrammet Håpets kvinner i Kambodsja underviser kvinner om 
barneoppdragelse, helse og kommunikasjon med familien. Norea har 
støttet dette arbeidet i mange år, og nylig fikk medieleder i Norea, Harald 
Endresen, være med på et besøk til en lyttergruppe utenfor Phnom Penh, 
hovedstaden i Kambodsja.  
Tekst: Harald Endresen / Foto: Norea

Latteren til Mariane You triller høyt i 
ankomsthallen ved Phnom Penh Inter-
nasjonale flyplass da Norea ankommer 
landet 1. mai, for første gang på flere 
år. Mariane er leder for Håpets kvinner-
teamet, og hun begynner straks å fortelle 
at neste morgen skal vi dra kl. 05.30 til 
en landsby noen timers kjøring utenfor 
Phnom Penh. Vi skal besøke en lytter-

gruppe i en landsby som er kjent som «stinkebyen,» sier 
hun, og tror det blir et bra besøk. 

Radioprogrammene betyr mye
Hver måned drar Håpets kvinner-teamet på besøk til 
lyttergrupper over hele landet. 

- Ofte opplever jeg at kvinnene deler med meg hva som 
er i deres hjerter, særlig de yngre kvinnene, forteller 
Mariane med varme øyne. Programmene som har vært 
produsert i 14 år, betyr mye for mange i det svært fattige 
landet. De har kontakt med mer enn 20 lyttergrupper 
spredt over hele Kambodsja. Hver måned distribueres 
2800 bønnekalendere med ulike bønneemner verdens 
kvinner sliter med, og programmet Håpets kvinner sendes 
på 11 FM-stasjoner over hele Kambodsja. De får stadig 
henvendelser fra lyttergrupper de ikke visste eksisterte, og 
ofte er det faktisk pastorer som tar kontakt, sier Mariane. 
Mange menigheter bruker programmene til undervisning 
i menighetene. I tillegg tar lyttere kontakt enkeltvis, av og 
til fra fjerne deler av landet. Når de en sjelden gang har 
tilgang til telefon, velger de å ringe Håpets kvinner-teamet 

KAMBODSJA

               Sliten, men glad for å være med på         kvinneprogrammer
Navi forteller om radioprogrammet 
Håpets Kvinner. Foto: Norea
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og takke for programmene. 
- Det synes jeg er hyggelig, smiler Mariane. 

Mange som ringer lurer på hvem Jesus er. Noen har hørt noe om 
Jesus og vil bare vite mer, mens andre ønsker forbønn. 
- Vi får også mange henvendelser fra menn som lytter til program-
mene. De ønsker å lære mer om sin ektefelle, for eksempel forstå 
bedre hva kona føler og hva hun sliter med. Det er jo bra, sier 
Mariane og ler litt. Det er underlig at programmene ment for kvinner 
har mange menn som lytter, men det viser bare hvor viktig det er å 
nettopp fokusere på kvinnene, for da når man både mann og barn.
 
Middagen måtte vente
Grytidlig neste morgen må jeg klare meg med en cola og litt pizza 
fra kvelden før. Vi kjører utover tidlig, men gatene er allerede tettpak-
ket av biler. Da vi omsider kommer til landsbyen, synes jeg ikke 
landsbyen lukter så ille som jeg trodde. Det var litt vind den dagen, 
kanskje det var årsaken. Vi er over to timer forsinket på grunn av 
trafikken. Allikevel sitter damene og venter. Det å lage middag her er 
ikke det samme som i Norge. Her må kyllingen ribbes og slaktes, 
grønnsaker handles og vann hentes før man kan begynne å gjøre opp 
ild. Å komme for sent er ikke bra, for det er kvinnene det går utover når 
mannen kommer hjem og middagen ikke er klar. Derfor kaster ikke 
teamet bort tiden, men bretter fort ut presenningen på bakken der de 
skal være og setter i gang med undervisningen. 

Tegning bedre enn ord 
Dara og Navi er med i Prosjekt Hanna- teamet. Dara begynner med å 
forklare dem om helse og ernæring, og viser enkle plansjer med få ord 
og klare illustrasjoner. Teamet har funnet ut gjennom mange besøk 
at tegninger fungerer mye bedre enn ord, siden få av dem kan lese. 
Mens de holder på, tasser småungene rundt, og jeg blir fortalt at noen 
av mødrene kan være så unge som 14-15 år. Ei smilende kraftig dame 
er visst mor til 16 barn. Etter hvert tar Navi over. Hun forteller dem 
om nye programmer de kan høre på den lille mediespilleren de har i 
landsbyen. Det er en batteridrevet høyttaler som kan spille av lydfiler 
fra en minnebrikke. Ikke alle har radio, men da kan de få lånt mediespilleren. 
De får også informasjon om hvor de kan høre sendingene på radio. Til slutt 
får de utdelt brød og rene kluter til å vaske både seg selv og grytene med. 

Gud bringer lykke 
Alt i alt ser damene fornøyde ut, og det virker som om de koser seg med besøket 
fra Håpets kvinner teamet. En av dem, Yos Srey, forteller meg: - Jeg liker å lytte til 
Jesus-programmene på radio. Gjennom undervisningen om Guds ord lærer jeg 
å vise kjærlighet til de rundt meg og forstå bedre min familie og naboer. Jeg får 
også trøst til mitt hjerte. Jeg tror på Gud og stoler på Ham. Han lever i meg, og 
bringer lykke til min familie. 

Sliten, men glad
Hvordan ser fremtiden ut for Håpets kvinner-programmet i Kambodsja?

Mariane nøler litt før hun svarer meg, men så forteller hun at de i lengre tid har 
bedt om en ny leder av Håpets kvinner-teamet i landet. Mariane er egentlig 
regnskapsfører for mediearbeidet i Kambodsja, men har den siste tiden også hatt 
ansvaret for Håpets kvinner-prosjektet. 
– Mange ser at jeg jobber mye, jeg er sliten, men Gud har gitt meg styrke til å 
holde ut. Nå ber vi om at Gud må lede den rette personen til dem, så jeg kan bli 
avløst. Men la meg legge til at kvinnene i Kambodsja er for alltid lagt på mitt hjerte, 
og jeg har hatt stor glede og inspirasjon ved å produsere disse programmene, 
forteller ei sliten, men glad leder av Noreas kvinneprosjekt i Kambodsja. 

Mariane og Dara bruker ofte slike illustrasjoner i stedet for ord når de forklarer 

evangeliet i lyttergruppene de besøker. Mange av tilhørerne er analfabeter. 

Mange av de eldre døde under Røde Khmertiden på slutten av 1970-tallet. 

Yos Srey, en av beboerne i landsbyen vi besøkte.

Alle foto: Norea
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Bønn 
 gjennopprettet vårt ekteskap

Mor Septina og mannen hennes hadde store 
ekteskapsproblemer, men mye forandret seg

etter at Noreas partner i Indonesia ba for 
dem. Her er Mor Septinas historie: 

Bearbeidet av Åshild Appleyard. Foto: Norea

INDONESIA

Jeg vokste opp i en kristen familie, men har strevd med 
å forstå evangeliet. Foreldrene mine følger «Mana Narma 
Kerin», en velkjent gud blant Biak-folket i Indonesia. 
De sammenlikner denne guden med Jesus, noe som 
veldig farlig. I virkeligheten er det en synkretisert versjon 
av djevelen. 

Min drøm ble et mareritt 
Jeg flyttet inn med mannen min Grey før vi hadde inngått 
evig troskap i kirka. Vi møttes da vi studerte sammen, og 
giftet oss i det lokale trossamfunnet i Biak. Greys foreldre 
hadde også giftet seg der, så jeg fulgte i deres fotspor. Jeg 
syntes ikke det var galt at vi bodde sammen før vi hadde 
en kristen vielse. Vi fikk også to barn som heter Isak og 
Sammy. Ekteskapet ble alt annet enn hva jeg hadde drømt 
om. Mannen min hadde den ene affæren etter den andre. 
Selv hadde jeg elskere, men så ikke noe problem med det. 
Livet var jo så vanskelig. 

Kunne jeg bli tilgitt? 
Vendepunktet kom for fire år siden. Jeg lyttet til et radio-
program fra Studio Sentosa som heter Livets Løgner. En 
av programlederne, Mor Hani, snakket om Bibelens syn 
på umoralsk sex. Hun fortalte at det også fantes tilgivelse. 
Jeg fikk treffe Mor Hani, og la alle affærene mine frem i 
lyset. Hun var klar på hva Bibelen sier om et godt ekteskap.  
«Kunne Gud virkelig tilgi meg?» spurte jeg undrende. «Gud 
kan tilgi deg,» svarte Mor Hani med en mild stemme. «Men 
du må legge frem dine synder, og så kan Gud sette deg fri. 
Gud tilgir, slik at du kan tilgi deg selv og din mann,» la hun til. 

Grey på operasjonsbordet 
Etter samtalen hadde jeg en drøm om at jeg var sammen 
med min mann igjen. Den store hindringen i det virkelige 
liv var min manns elsker. Hun blokkerte mine forsøk for å få 
kontakt med min mann.  

En dag ble Grey alvorlig syk, og måtte opereres i Jakarta. 
Jeg fikk høre om dette, og ringte med en gang Mor Hani 
og ba om forbønn. Jeg ringe også Grey, men ble skjelt 
ut av elskeren hans. Grey døde på operasjonsbordet, og 
elskeren hans kollapset ved hans side. Det skulle heller ikke 
ta lang tid før hun forsvant ut av livet hans for godt. 

Svarte engler ønsket ham velkommen 
Heldigvis var ikke dette slutten for Grey. Han ble helbredet
og våknet opp igjen. Grey flyttet tilbake til Biak, og det tok 
ikke lang tid før vi møttes igjen. Da fortalte Grey meg om 
synet han hadde mens han var klinisk død. Han hadde 
vært omringet av svarte engler. En av dem strakte ut 
hånden, og ønsket ham velkommen. Men Grey ville ikke gå 
inn. Samtidig som Grey opplevde dette, ba Studio Sentosa 
for ham. Da han våknet, var hans første tanke at han måtte 
ringe meg. 

Lang vei videre
Greys hjerte var forandret etter hendelsen, og han inn-
rømte at han hadde gjort uforanderlige feil. Vi tilga hveran-
dre, lik Gud har tilgitt oss. Veien videre for oss er lang, men 
sammen kan vi holde motet oppe. Fortsatt elsker jeg Grey, 
men jeg venter med å treffe ham igjen til Gud mener tiden 
er inne for oss. 

Septina leser ofte i Bibelen.

Septina ble intervjuet i sitt hjem av Harald Endresen fra Norea. 
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Radiostudio 
i kjøkkenet
En pensjonert oberst og kona bruker sitt fine hus 
til både møtevirksomhet og radioproduksjon. 
Radiomasten står ved innkjørselen, og drømmen 
er at radioen kan knytte både menigheter og folks 
hjerter sammen. 

I byen Biak på Papua, helt øst i Indonesia ligger en liten kristen radio som 
drives på dugnad. Radioen heter «Radio Suara Kasih Oikumene,» fortkortet 
RSKO, og drives av en forholdsvis ung stab. Opprinnelig holdt radioen til i et 
lite bygg på samme tomt, men det må totalrenoveres. 

Forener hjertene 
Mens staben venter på penger til dette, så har de flyttet studio inn i kjøkkenet 
til eieren av tomten og bygningene, den pensjonerte obersten i den indone-
siske hær, Ayub Sumerta. Han og kona har dedikert huset sitt til Guds arbeid. 
Siden 2004 har radio RSKO hatt studio i kjøkkenet. I tillegg har ekteparet 
åpnet stua si til husmøter med lyttere. Målet med radioen er å forene de 
kristne i byen, både menigheter og hjerter. 
- Selv om byen Biak har mange kristne menigheter, så er dessverre både 
menigheter og enkeltkristne ofte i strid med hverandre. Jeg ønsker å la alle 
menighetene bruke Radio RSKO til å spre evangeliet. 

Tar imot frelsen 
I tillegg til en splittet kirke, så sliter mange med utroskap, HIV, alkoholproble-
mer, vold i hjemmet og andre utfordringer som griper dypt inn i livet til den 
enkelte forteller obersten. Radioen, som kringkaster et klart evangelium 
med løfter om Jesu tilgivelse og frelse for den som vil tro, har gjenklang hos 
mange. Mange tar kontakt med radioen og flere har fått et nytt liv etter å 
ha hørt på radiosendingene våre, forteller obersten engasjert. Særlig viktige 
for dem er programmene som blir produsert av Noreas partner i Indonesia, 
Studio Sentosa. 

Nå om dagen drømmer ekteparet og radiostaben om penger til å pusse opp 
radiolokalene. Norea og Sentosa gav dem en startkapital på rundt 2.500 kro-
ner mens vi var der. Det blir spennende å se hvordan det vil gå med radioen 
fremover, men det er helt klart at radioen er et viktig redskap i Jesu tjeneste 
her i byen Biak. 

INDONESIA

Radiostudioet til RSKO. 

Det er ofte lovsangsmøter i stua til ekteparet

Ayub Sumerta og hans kone Sri Ayub Sumerta.

Det gamle radiostudioet som skal renoveres. 

Det koster 250 kroner pr. program produsert av vår partner i Indonesia. 
Hvor mange programmer vil du ta ansvaret for?

Tekst: Harald Endresen. Foto: Norea

9



INDONESIA

Krista er fra muslimsk bakgrunn. Hun ble hundset av sin 
familie, slått til stadighet av sin mor og helst i all offentlig-
het for å gjøre henne flau. Hun fikk ofte skylden og straffen 
selv om det ikke var hennes feil. Allikevel tok hun aldri 
igjen, for hun var det viktigste at henne mor var lykkelig. 
Krista elsket virkelig sin mor, men fikk aldri noe kjærlighet 
i retur. I tillegg ble hun seksuelt misbrukt av sin egen bror, 
og var på nippet til å gi opp og ta sitt eget liv. Men noen 
kristne venner ba for henne, forteller Krista stille mens jeg 
sitter og prøver å holde tilbake tårene jeg kjenner fyller 
øynene mine. 
- Jeg hadde noen kristne venner som ba for meg, og de 
nevnte mitt navn sier Krista.

Drømte om Jesus
De kristne vennene så hun hadde det vondt, men forbøn-
nen fra dem gjorde at hun følte seg rolig og fredfull. Det 
var som om hennes sjel var blitt løftet opp. Hun fikk nytt 
håp, og ei natt drømte hun om Jesus. En lys skikkelse 
stod foran henne, og hun bare visste det var Jesus. Dette 
ble starte på en lang prosess hvor hun blant annet hadde 
både Bibelen og koranen ved siden av hverandre, og sam-
menlignet de to tekstene. Hun konkluderte med at Bibelen 
måtte være den sanne kilde, både på grunn av innholdet 
men også fordi den var skrevet lenge før koranen. Men det 
tok to år før hun bestemte seg for å bli kristen, med sterk 
motstand fra familien. Jenta som var kuet i hele oppveks-
ten, fant plutselig styrke til å stå imot hele familien sin. 
I denne prosessen var blant annet kristne radiosendinger 
viktig, særlig de kristne sangene, forteller hun. 

Ønsker å lage morgenandakter
Krista er en av studentene jeg møtte da jeg nylig besøkte 
Noreas partner i Indonesia, i byen Batu på Java. Vår 
partner heter Studio Sentosa, og er lokalisert på samme 
område som skolen Krista går på. Dette er en stor teolo-

gisk høyskole med flere hundre studenter i Batu, men har 
også skoler andre steder i Indonesia. 

Hun var svært glad for kurset i mediemisjon denne uka, 
fordi det åpnet øynene hennes for de mange mulighetene 
i media. Nå drømmer hun om å lage morgenandakter på 
både radio og TV, spesielt for muslimer. 

Norea sørget for tettere bånd
I de siste årene har Norea jobbet for å knytte tettere bånd 
mellom vår partner og dette viktige skolemiljøet i Indo-
nesia. Noreas involvering ble avsluttet nå i 2014, og det er 
gledelig å se de gode fruktene av vårt engasjement. Det er 
opprettet en bachelorgrad i kommunikasjon ved skolen, 
og studenter fra det teologiske studiet trekkes i stadig 
større grad inn i produksjonsmiljøet hos Studio Sentosa. 
I tillegg så underviser staben ved Studio Sentosa i flere 
mediefag på skolen, og under oppholdet denne gangen 
hadde vi et lite seminar hvor man så på hvordan skolen 
og Studio Sentosa kan samarbeide enda tettere.  

Medieopplæring til 120 teologi-studenter
Denne gangen fikk 120 studenter undervisning i medie-
kommunikasjon og misjon. Selv om det var en stor 
gruppe, så fikk de prøve seg på både radio, TV og sosiale 
medier. De måtte også presentere en ide for hvordan de 
ser for seg å bruke medier i sin fremtidige misjonstjeneste, 
og her kom det frem mange drømmer og ambisjoner, for 
eksempel 
Krista som 
du leste om 
ovenfor.

Drømmer om å lage 

morgen-
andakter
Hun ble ydmyket og plaget av sin familie, men fant styrke nok til å forlate 
sin families religion og ble en kristen. I denne prosessen betydde kristne 
radiosendinger mye. 
Tekst: Harald Endresen / Foto: Norea

Engasjerte studenter ved Indonesia Bible Institute. De fikk prak-
tisk trening i blant annet video og radioproduksjon.

Krista er fra muslimsk bakgrunn, men ble kristen etter en lang kamp 
og er nå student ved en teologisk høgskole i Indonesia. Hun er en av 
de 120 studentene som Norea underviste i media og misjon i vår. 
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Indonesia er det land i verden med flest muslimer, men 
antallet kristne øker sterkt. Dette medfører motstand, 
men det betyr også at stadig flere blir møtt av andre 
kristne som vitner om sin tro. Nå har Noreas partner 
fått en unik mulighet til å komme på hele tre nasjonale 
satellitt-kanaler. 

Vår partner er allerede i gang med å hyre inn profesjo-
nelle produsenter for å hjelpe dem til å starte produksjon 
av drama-serier som presenter den kristne tro. Skuespill-
erne blir i stor grad studenter ved høyskolen. De har også 
i mange år samarbeidet med kristne menigheter, og etter 
å ha presentert denne muligheten for noen av dem, var 
det stor interesse for både være med å bidra både med 
innhold, forbønn og økonomisk støtte.  

Mediemisjon vanner spirer av tro
Jeg lar meg begeistre over mulighetene innen medie-
misjon i dette enorme landet i Sørøst Asia! Vi er med på 
å sørge for at nesten en kvart million mennesker kan få 
høre om Jesus i media. Mange områder i Indonesia er 
stengt for tradisjonell misjon, men media bryter gjennom
stengslene og når unådde med evangeliet. Det som er 
så interessant, er at for mange hører om kristen tro fra 

en venn eller bekjent. Selv om de er svært negative til 
kristen tro så er nysgjerrigheten vekket, og det enkleste 
da er å søke mer informasjon gjennom media. På den 
måten sørger kristen media for å vanne den lille spiren 
av tro som er sådd, så den kan vokse seg større. Media 
gir også kristne en stemme inn i miljøer som ikke møter 
kristne til vanlig. 

INDONESIA

Med evangeliet på nasjonal TV

Bildene er fra det store TV-studioet til Studio Sentosa, Noreas partner i Indonesia.

Tekst: Harald Endresen / Foto: Norea
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Vakt 
hele døgnet: 
900 98 006

OVNER - PEISER
STOR UTSTILLING
• BEFARING
• MONTERING
• REHAB.PIPER
• STÅLPIPER
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•	 Besøk	NLMs	gjenbruksbutikker,	som		 	
 finnes følgende steder: Bergen, Dokka,
 Eidsvoll, Fagernes, Finnsnes, Fræna, Halden,
 Hamar, Kleppe, Kristiansand, Kristiansund,   
 Kvinesdal, Lillesand, Løken, Orkdal, Oslo  
 (Haugenstua - i samarbeid med KIA), 
 Rennesøy, Røra, Sandefjord, Sarpsborg, Stord,
 Tromsø, Trondheim, Varhaug, Ørsta, Åkra, 
 Ålesund og Ås. 

•	 Du	finner	oss	også	på	nett;	
 misjonssentralengjenbruk.no.

•		 I	administrasjonen:	
 Daglig leder Bjarte Rydland tlf. 41247604 
 og regnskapsansvarlig Tor Magne Normann  
 tlf. 40413693

Å besøke en gjenbruksbutikk er som å gå på 
skattejakt! Du kan finne noe du har ønsket 
deg. Og du kan komme over noe du ikke har 
tenkt på, men som du bare må ha. Alt får du 
for en rimelig penge – og du støtter viktig 
hjelpearbeid i andre verdensdeler! 

 

Tlf. 99 03 46 85 │ www.si-buss.no Tlf. 70 17 90 00 │ www.si-reiser.no 

Kristne Feriereiser
Si-BUSS tilrettelegger alle typer turer for 
skoler, menigheter, bedrifter, lag og foreninger. 
Vi har god kompetanse og mange års erfaring 
med turproduksjon, og kan levere et skredder-
sydd opplegg etter deres ønsker.

Hausten er ei fin tid i fjellet med vakre 
farger og med klår og frisk luft. 

Bu godt hjå oss og ta ut på dagsutflukt 
i eit fantastisk naturlandskap!

Tlf: 57 87 49 90 / E-post: post@innvikfjordhotell.no
Sjå også: www.innvikfjordhotell.no

Kontakt 
oss for gode 

tilbod!

Si-REISER er kristenfolkets egen 
turoperatør med 35 års erfaring. 

Våre turer finner du i våre kataloger 
som du bestiller på tlf. 70 17 90 00 

eller på vår hjemmeside: www.si-reiser.no
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Noreas radiotilbud på Internett

Tilbakemeldinger

Etter hvert samles mer og mer på Internett. Fra å sende på mellombølge for noen tiår siden, til så å bruke FM, 
har Norea nå sendt på Internettradio siden 1990-tallet. I dag har vi to Internett-kanaler, Norea og Norea+. 
Norea+ inneholder tradisjonell kristen musikk, har mye forkynnelse og ord til ettertanke. Deler av dette innholdet 
sendes på flere FM-radioer. Den andre kanalen, Norea har en mer moderne musikkstil tilpasset en yngre målgruppe, 
samt korte kommentarer til ettertanke. Denne sendes også på DAB+ i Oslo.

Beklager tekniske problemer på våre sendinger
I det siste har vi hatt en del tekniske problemer med våre radiosendinger på internett, dette beklager vi selvsagt. 
Vær med å be om at det tekniske må virke, for det er mange som setter pris på våre sendinger. 

- Radioen betyr mye for meg, ikke minst åndelig sett, 
fordi jeg kommer meg ikke på møter. Så må jeg fortelle 
en annen ting. Jeg hadde egentlig gitt opp radioen fordi 
jeg ikke fikk den inn. Jeg pakket radioen inn og satte den 
i boden. En dag så ble jeg så minnet om at jeg skulle ta 
den ut igjen. Jeg diskuterte med meg selv om at det ikke 
nyttet noe, men til slutt så gikk jeg ut i boden og hentet 
den. Jeg pakket den ut, plugget den i og slo på, og der 
kom det inn så klart som bare det. Jeg er så takknemlig 
for å kunne lytte på radioen

- Radiosendingene har blitt en fast del av hverdagen min. 
Jeg setter meg alltid ved PC-en, tar på meg høretelefoner 
og hører på Norea før jeg skal legge meg. Da roer jeg 
meg ned. Jeg synes det er mye bra i innleggene og 
veldig mye fin sang. Det er også noe å takke Gud for. 
Tenk på radiosignalene som kan gå over alle lande-
grenser, i land hvor det ikke er lov å evangelisere. Vi har 
en fantastisk mulighet til å evangelisere gjennom radio, 
og det er mye å takke for! Fra Bjørg Johansen i Vennesla. 

- Takk for programmet dere sender. 
Det er en glede å høre på dere! 

- Jeg sitter med tårer i øynene, 
du stiller oss alle de riktige 
spørsmålene. Jeg blir så glad jeg 
trengte absolutt din veiledning
og tro på at dette kan gå bra, 
selv uten å bli for mye påvirket 
av dagens samfunn. Jeg tar dine 
råd hjertelig i mot, og begynner 
allerede i dag med å snakke litt 
med mannen min. Hjertelig takk, 
jeg trengte Guds ord!

- Jeg setter stor 
pris på radioen. 
Takk for arbeidet 
dere gjør! 

- Jeg er bussjåfør i Oslo og hører på dere hver dag mens 
jeg kjører. Jeg er muslim, men jeg tror på Jesus og liker 
programmene veldig godt. Jeg kom til Norge for 30 år 
siden. Jeg fant Jesus for 15 år siden. Far er pakistansk og 
mor er indisk. Dere har så fine taler, historier og gode 
ting. 

Fra radiolyttere: 

Til Webpastoren:

Bjørg Johansen er en 
trofast lytter til Noreas 
radiosendinger. Foto: Privat

Illustrasjonsfoto fra Norea
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Tilbakemeldinger

Grensesprengende
misjon
Min største motivasjon til å drive misjon er at det fortsatt finnes folkegrupper 
i verden som ikke har fått høre evangeliet om Jesus. Noen av disse gruppene
kan nås gjennom tradisjonelt misjonsarbeid. Men under oppholdet mitt i 
Indonesia, som utsending for NLM, så fikk jeg selv erfare jeg at det finnes 
områder der kulturelle og religiøse hindringer gjør at det i praksis er svært 
vanskelig å nå befolkningen med det gode budskapet. 

Mer fokus på de minst nådde
Den gode nyheten er at radio, TV og Internett gjør det mulig å forkynne evangeliet også i slike områder. Radiobølger og 
satellittsendt TV kjenner ingen grenser. Disse redskapene gjør det mulig å bringe evangeliet ut også i områder der ingen 
kristne slipper inn. Gjennom radio og TV gjøres evangeliet kjent for millioner av mennesker over hele kloden, også i land
der det er strenge restriksjoner på forkynnelse og evangelisering – og der misjonsvirksomhet i tradisjonell forstand er 
utelukket.

I samarbeid med internasjonale partnere benytter Norea Mediemisjon både radio, TV og Internett for å gjøre evange-
liet om Jesus kjent for nye mennesker. I tiden som kommer ønsker vi å styrke vårt internasjonale engasjement, med et 
særskilt fokus på de minst nådde folkegruppene i verden. Vi har redskaper som gjør oss i stand til å strekke oss høyere 
opp og lenger fram, og vi vil gjøre alt vi kan for at disse redskapene skal ikke bli liggende ubrukt. Vi ønsker å bruke dem 
for alt de er verd, til Guds ære og til menneskers frelse. 

Lave gaveinntekter
Så er det dessverre noen ganger slik at vi ikke makter å gjøre det vi har lyst til. Norea Mediemisjon er nå i en slik situas-
jon. Sammen med våre internasjonale partnere har vi mange muligheter til å innta nytt land, men en krevende økonomi 
gjør at en rekke prosjekter må settes på vent. Ett av prosjektene vi ønsker å støtte er radiosendinger til Afghanistan, 
Pakistan og den nordlige delen av India. En kraftig sender som nettopp er tatt i bruk når store deler av dette området 
med kristne sendinger – et område der det er svært vanskelig å drive tradisjonelt misjonsarbeid. I en kort periode med 
prøvesendinger fikk radiostasjonen nesten tusen tilbakemeldinger fra lyttere – før sendingene har blitt markedsført i det 
hele tatt! 

Norea har blitt anmodet om å gi støtte til disse sendingene, men vi må med tungt hjerte si at vi ikke makter å bidra slik 
situasjonen nå er. En krevende økonomisk situasjon har tvert imot gjort det nødvendig å gjøre endringer internt i Norea 
som blant annet omfatter en viss nedbemanning. 

Av Per Birkeli, daglig leder

Vil du stå sammen med oss i bønn om at Norea må få større inntekter i tiden 
som kommer, slik at vi kan styrke innsatsen vår og nå videre ut med evangeliet? 

Bønnefolder:
I neste måned sender vi ut vår nye bønnefolder, slik at vi sammen kan be konkret for dette arbeidet. 
Nå i mellomtiden så ber vi spesielt om forbønn for vår økonomiske situasjon.  
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Media i Jesu tjeneste
Mer enn 6 av 10 mennesker bor i områder utilgjengelig for tradisjonelt 
misjonsarbeid. Mange av disse minst nådde er også blant de mest fattige 
i verden. Gjennom media når Norea de minst nådde!

Media når inn dit misjonærer ikke slipper inn.
Hver dag produserer Noreas partnere i Norge og internasjonalt radio 
og TV-programmer som gir mennesker håp i troen på en allmektig 
Gud som elsker oss. Beretningene i dette bladet viser at budskapet 
når frem. Din støtte gjør det mulig å nå enda lenger ut. 

For 250 kroner kan vår partner i Indonesia produsere et 
kvarters radioprogram, som potensielt kan nå millioner av 
de minst nådde. Hvor mange programmer vil du støtte? 

Tekst: Harald Endresen. Foto: Norea

Kvinnen på bildet er fra den muslimske Ache-provinsen 
i Indonesia, et av de mest unådde områdene i landet.
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